
DSU fejrede 100-års jubilæum den 8. februar 2020, og i den forbin-
delse udkom der forskellige publikationer. En af bøgerne er “Vi
malede Danmark rødt” om DSU’s 100-årige historie set gennem

medlemsbladene. Ud fra denne bog er til Arbejderhistorie lavet dette essay
med vægt på perioden 1960-1990. Disse år er specielt interessante fordi DSU
havde flere særstandpunkter i forhold til Socialdemokratiet, og gennemløb
både en ideologisk fornyelse og kulturel kommerciel fokusering. Medlems-
bladet havde i denne periode også flere forskellige navne: Fri ungdom (indtil
1967), Blad68, Blad69, SOC (1970-86) og Rødt & Rimeligt (1986-1989).

Medlems- og ungdomsoprør – Frit Forums rolle (1960-72)

1960erne var præget af medlemsoprør fra DSU’ernes side, og rammerne for
dette medlemsoprør blev skabt ovenfra. Det var en diskussion og en vedtagelse
på kongressen i 1958, der åbnede op for en fornyelse af det politiske liv i
DSU-afdelingerne. I den efterfølgende debat skrev DSU-formand Niels Kri-

76 Arbejderhistorie nr. 1 2020

DSU 1960-90 
– den periode hvor ungdomsorganisationen
havde flest særstandpunkter i forhold til 
socialdemokratiet 

Af Peter T. Christensen

I år fylder Danmarks Socialdemokratiske Ungdom 100 år.
Dette essay fokuserer på årene 1960-1990, hvor DSU indtog
flere særstandpunkter i forhold til Socialdemokratiet – fra
ungdomsoprør til ideologisk fornyelse og kommercialisering
af det kulturelle udtryk. 



stensen under overskriften “mindre støj – mere sundhed” i medlemsbladet Fri
Ungdom maj 1960: 

“man kan for sin død ikke forstå, at noget tænkende væsen ikke kan indse,
at vort kapitalistiske konkurrence-samfund står i en skærende disharmoni til
de mest elementære rettigheder for os mennesker. Og forargelsen nærmer sig
topmålet af raseri, når man ser indad i sin egen bevægelse og for sig skuer de
døgenigte, som i deres tilvante stræben efter nye kompromiser og smålappe-
rier ikke aner de store perspektiver forude.”.

Der var artikler i bladet, hvor medlemmer blev interviewet om problemerne
i organisationen, og en konflikt mellem lokale ledere og medlemmer blev ita-
lesat. Konflikten handlede om, at medlemmerne var for passive, og lederne
skulle lave ordentlige arrangementer. 

Flere af lederne i DSU var bange for at miste deres taburetter og Ejnar
Hovgaard Christiansen, der havde afløst Niels Kristensen på formandsposten
i DSU, sad i 6 år (1961-67) indtil han var 35 år. Der var fraktionsdannelse
og opbrud - en leder i Fri Ungdom fra juni 1966 beskriver situationen: 

“Hvorfor er udviklingen da gået som den er, er det et lederproblem? Det
mener vi så absolut det er, men ikke et specielt generationsproblem. Arbej-
derbevægelsens kandidater til ledende poster på alle pladser har igennem en
lang årrække, i takt med organisationens voksende størrelse, gjort sig til ofre
for konformiteten i arbejderbevægelsen. De har underkastet sig topledelsens
paroler om at: enighed, kæft, trit og retning gør stærk. De har holdt mund
og er blevet forfremmet, og når de så endelig er nået til tops, har de været
for politisk svage til at ændre udviklingen mod de oprindelige mål.”1
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Sideløbende var der i Frit Forum’s tidsskrift (for socialdemokratiske stude-
rende og kandidater) fra 1964 til 1969 rejst en mere kritisk linje over for So-
cialdemokratiet – i 1965 kommer de første artikler med kritik af forsvars-
politikken. Det var de to Frit Forum formænd i 1960’erne Mogens Camre
og Mogens Lykketoft, som skrev artikler og ledere i samarbejde med redak-
tionen. Forholdet til ikke kun Socialdemokratiet men hele arbejderbevægelsen
blev vendt:

“Man søger med mere eller mindre held at ændre forholdene inden for sam-
fundets givne rammer, men bliver konsekvensen f.eks. af gennemførsel af
visse synspunkter i Socialdemokratiets principprogram at samfundsram-
merne eventuelt sprænges – ja, så viger man. Og det er næppe sikkert, at de
yngre socialdemokrater i samme omfang vil gøre dette.”2

Frit Forum og DSU nærmede sig hinanden i denne periode. Det beskrev Mo-
gens Lykketoft i sin genfortælling af perioden i Frit Forums 75-års jubilæums
skrift 2018: 

“Vi fordømte ikke bare krigen i Vietnam, men også det græske militærkup i
1967 og Vestens accept af både det græske og portugisiske diktatur som al-
lierede i NATO. Også på hjemmebanen satte vi spørgsmålstegn ved den
enøjede koldkrigsopfattelse. Det var årene, hvor de danske kommunister var
blevet helt marginaliseret af det nye SF. Endnu i 1965 afviste den socialde-
mokratiske ledelse at have noget med SF at gøre, fordi man så det som en ny
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forklædning af den kommunistiske trussel, man systematisk og effektivt
havde nedkæmpet i dansk arbejderbevægelse efter anden verdenskrig. Vi i
Frit Forum kendte imidlertid de nye unge SF’ere og vidste, at de var helt an-
derledes antiautoritære og demokratiske end de gamle Moskva-tro kommu-
nister.” 

I DSU betød ungdomsoprøret en kraftig og overraskende udskiftning i le-
delsen på kongressen i 1967. Der blev hurtigt lavet om på medlemsbladets
navn og udseende. Blad68 og Blad69 var i større format (tabloid) og var ge-
nerelt mere kritisk i forhold til samfundet. Socialismens teori blev genopfri-
sket. Der blev som i 1920’erne taget udgangspunkt i Marx, og i tre artikler i
1969 blev marxismens grundbegreber gennemgået. 

I 1970 indgik DSU og Frit Forum et samarbejde om medlemsbladet, som
fik navnet SOC, der dermed afløste Blad69 og Frit Forums tidsskrift (stu-
denterorganisationen Frit Forum indlemmes i DSU i 1973).

I første nummer af SOC i 1970 står: 

“SOC, læsernes blad. Hermed foreligger første nummer af det største ven-
streorienterede tidsskrift i kongeriget Danmark. Som den opmærksomme
læser vil have bemærket, er navnet SOC, hvilket skulle lede tanken hen på
noget i retning af SOC-ialisme. SOC er et fælles medlemsblad for de social-
demokratiske ungdomsorganisationer FRIT FORUM og DSU. Følgeligt er
valgt og udpeget et par mennesker fra hver af de to organisationer og en fæl-
les chefredaktør. Men SOC skal selvfølgelig være læsernes blad. Ikke fordi
det er videre originalt, men fordi det er rimeligt… vi viser vores gode vilje
ved straks og definitivt at ophæve læserbrevs-begrebet. Medlemmer, løsgæn-
gere, micro marco folk og trotylaktiviter vil fremover kunne indtage bladets
spalter, når blot de gider fare i blækhuset.”3

Med teorierne i baghovedet blev samfundsinstitutioner kritiseret: folkekirken,
politiet og Socialdemokratiet. I en analyse af de private forhold blev ung-
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domsoprørets filosof Marcuse brugt, sexlivet blev afsløret og en bar dame eller
røv kunne indimellem ses i spalterne. På nogle områder gik man langt i kri-
tikken, og mange ældre partifæller blev meget forargede over det, de læste og
så i bladet. Oprøret, som havde ulmet i DSU i flere år, resulterede i en alt-
omfattende fornyelse på flere områder, og det kom til at garantere DSU’s
overlevelse og bedre kontakt med tidens progressive ungdom.

For og imod militæret (1960-1990)

DSU-formænd fra 1930-50 havde alle stærke antikommunistiske holdninger.
En uforsonlig kamp mod DKP’s skiftende politikker både før og efter krigen
gav både H. C. Hansen, Poul Hansen, Victor Gram og Per Hækkerup stor
respekt for faren fra øst – kommunisterne var ikke til at regne med, mente
de. 

I 1950’ernes koldkrigsopblomstring havde DSU’s loyalitet med partiet
også stor betydning. De tidligere DSU-formænd Poul Hansen og Victor
Gram efterfulgte hinanden som forsvarsministre fra 1958 til 1968. Holdnin-
gen i Socialdemokratiet og DSU (indtil 1966) var klart for et NATO-med-
lemskab og støtte til USA’s militære aktioner og krigsdeltagelse. Indstillingen
til NATO ændrede sig dog afgørende fra slutningen af 1960erne. Startskuddet
til den nye linje var “Resolution vedtaget på D.s.U.’s hovedbestyrelsesmøde
12. juni 1966”,4 som er vist i illustration. I Frit Forum skete kursændringen
året før, som det fremgik af Mogens Lykketofts beskrivelse af Frit Forum i
den periode.

Efter 67-kongressens vedtagelse af den nye politiske linje i DSU varede
det ikke længe, før den nye ledelse kørte en ren anti-NATO holdning. Det
betød at de pro-NATO DSU’ere, som sad i forretningsudvalget, gik i protest
i 1969. I Blad69 er der blandt andet en artikel med overskriften “højrefløjen
går”. Modstanden mod NATO blev især formuleret ud fra en kritik af USA’s
indblanding i Vietnam.

Formand Hans Carl Nielsen holdt en tale i 1969 ved en stor demonstra-
tion på Rådhuspladsen i København. Her lagde han op til kritik af politikere
med synspunkter fra 1949-vedtagelsen om at tilslutte sig NATO, da USA nu
havde brudt med NATO-traktatens artikel 1, hvor der står:

“at deltagerne forpligter sig til at bilægge enhver international stridighed, i
hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en måde, at mel-
lemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og
til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på
nogen måde, som er uforenelig med FN’s formål. Tilsvarende er der proble-
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mer med NATO’s handlinger i fascistiske Portugal og ved militærkup i Græ-
kenland. Det gør, at Danmark ikke har indflydelse gennem NATO på de al-
lierede lande.”5
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Den stærke anti-NATO holdning fortsatte de næste 20 år,6 og i starten af
1980’erne gik DSU aktivt ind i kampen mod udstationering af amerikanske
krydsermissiler på dansk grund.7 Socialdemokratiet fulgte DSU´s holdning
ved Atomvalget i 1988, og der var sammenhold om et nej til a-våben på dansk
grund, nej til vores allierede USA og nej til NATO’s politik. DSU var ikke
aktiv i 1980’ernes fredsbevægelse, men deltog i enkeltstående aktiviteter, som
Next stop Nevada og Next stop Sovjet. 

82 Arbejderhistorie nr. 1 2020



En ny situation i sikkerhedspolitikken i slutningen af 1980’erne ændrede
langsomt DSU’ernes mening, og skiftet i holdningen til EU i 1990 fik be-
tydning for holdningen til militæret og NATO.8 Nu var DSU’s vision et
stærkt politisk Europa med NATO som den stabiliserende faktor i Europa.
Konflikten i det tidligere Jugoslavien skabte en udfordring mellem to hold-
ninger. Skulle NATO eller FN stå for de fredsbevarende styrker? Det blev
som bekendt FN, der kom i aktion i Bosnien, med ringe succes. Derfor støt-
tede DSU’s hovedbestyrelse i 1995, at det fremover skulle være NATO, der
stod for aktioner i ex-Jugoslavien.9

DSU endte således i midten af 1990’erne, som før 1967, med at være
loyale støtter af Socialdemokratiets udenrigs- og sikkerhedspolitik. 

MOD Fællesmarkedet og FOR Unionen (1970-1990)

Fra 1970 rettedes opmærksomheden mod medlemskab af EEC, som på dansk
blev til det Europæiske Fællesmarked. Den internationale solidaritet skulle
ikke ødelægges af en klub for rige lande og et kapitalistisk marked. Med støtte
fra nogle socialdemokratiske folketingsmedlemmer førte man en målbevidst
kampagne med mange argumenter mod EF.

Den viste tegning af Claus Deleuran giver et indtryk af DSU’s holdning
bedre end ord. Tegningen er knyttet til en artikel af Per Bo.10

Parolen på forsiden af SOC 1972, nr.1 var: “Bliv væk fra vores kvarter, Nej
til EF – Ja til Norden, USA ønsker jer i EF, EF en ny stormagt?”

SOC bærer derfor, gennem hele året op til folkeafstemningen i oktober
1972, meget præg af EF. Der benyttes reklamer og meget sigende forsider –
det giver modstanden mod EF vind i sejlene. Derfor er skuffelsen desto større
efter afstemningsresultatet, der ifølge DSU får det helt forkerte udfald.

DSU fastholder modstanden mod EF gennem 1970’erne og 1980’erne,
som en artikel under overskriften “Vi har ikke brug for EF” skrevet af for-
manden for internationalt udvalg i 1983 er udtryk for.11 DSU var også sam-
men med Svend Auken mod EF-pakken ved folkeafstemningen i 1986.12

I slutningen af 1980’erne sker der et holdningsskift i DSU. Der diskuteres
meget på kongressen i 1988, og der tales om Sorteper, som ifølge formand
Jens Christiansen skal forstås på den måde: “at der ikke er realistiske argumenter
mod EU, fordi vi nu er fuldt integreret i EU.” 13 I forbindelse med EU-parla-
mentsvalget i 1989 skriver Anette Berentzen:

“Selv om vores endelige mål er dansk udmeldelse af EF, fordi EF er en kapi-
talistisk handelsorganisation, der hviler på et superliberalistisk grundlag, kan
vi ikke blot vende ryggen til udviklingen. Det er vores ansvar at tæmme de
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frie markedskræfter, at få dem til at tilpasse sig menneskelige behov. Hvis vi
overlader banen til de borgerlige, støtter vi indirekte liberalismens frem-
march.”14

Efter atten års EF-modstand beslutter DSU på kongressen i 1990 at gå ind
for EF-samarbejdet. Men kongresvedtagelsen går videre: 
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“DSU accepterer også den økonomiske og monetære union. Det er et godt
skridt, vi har taget. Nu kan vi for alvor begynde at tale om, hvad vi kan
bruge EF til, siger DSU’s nye formand, Anette Berentzen… Men DSU’s ac-
cept af en økonomisk og monetær union er ikke betingelsesløs. DSU kræver
nemlig, at Delors-rapportens forslag om, at EF’s pengepolitik skal føres af et
råd bestående af landenes nationalbankdirektører, ikke danner grundlag for
unionen.”15

Lidt paradoksalt ændrer DSU holdning til EU nogle år før afstemningen om-
kring Maastricht-traktaten i 1992, og bliver tilhængere. Dermed lider DSU
i 92 nederlag ved tredje EF/EU afstemning i træk. 

Internationalt og solidaritet med frihedsbevægelser (1960-1990)

Politisk og økonomisk støtte til andre lande og solidaritetsarbejde har gennem
alle årene været omtalt i bladene. Der blev givet støtte til især oprørsbevægelser
i Vietnam (Nord), Chile, MPLA (Angola), El Salvador, Nicaragua, Uruguay,
ANC (Sydafrika), SWAPO (Namibia). Et konkret eksempel er artiklen om
“Støtten til MPLA i Angola” fra 1975, hvor der blev brugt 2 sider til at sætte
læserne grundigt ind i situationen.

Støtten til ANC’s kamp i Sydafrika kan findes i DSU’s blade lige fra
1950’erne. Perioden med international apartheidmodstand i 1980’erne kræ-
vede ekstra opmærksomhed, og der blev opfordret til sanktioner og boykot af
varer fra Sydafrika, som det fremgår af viste klip fra plakat i SOC 1985, nr. 7.

Gennem 1980’erne var der også mange konflikter i Mellem- og Sydame-
rika, som fik støtte. Der kom også en del flygtninge fra disse lande, som
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DSU’ere i Lejre syntes, at man skulle hjælpe disse flygtninge, frem for dem,
der flygtede fra Vietnam:

“I DSU har der været en livlig debat det sidste stykke tid om frihedskrigene
i Latinamerika – særlig i El Salvador. Vi DSU’ere føler stærke sympati med
FNAL, FLNN, FELIMO, osv. Og støtter glædeligt nogle upersonlige grup-
per, hvis sag, vi finder berettiget. Vi i DSU-Lejre ønsker ikke at DSU skal
stoppe for denne støtte, men kun at det er på tide, at vi ser med kritiske
øjne på den danske regerings forhold til de Latinamerikanske Lande. DSU
hjælper og tager i nogen udstrækning del i fx Chile Komiteens arbejde, hvis
formål er at få politiske fanger udvist og givet politisk asyl i Danmark – men
hvordan kan det lade sig gøre? Nej for ‘kvoten’ er allerede opbrugt. Hvem er
så de heldige? – Det er de vietnamesiske bådflygtninge, der betaler til kapita-
listiske smuglere, for at undgå at leve i et land, der har indført et totalitært
socialistisk styre.”16

DSU’s generelle holdning til internationalt arbejde bliver blandt andet udtrykt
i Mette Frederiksens artikel fra 1997 om globalisering, hvor hun skriver:

“Mange positive ord klinger ved berøring af emnet (globalisering): Åbenhed
og indsigt, demokrati og udfordringer. For aldrig har verden været så lille
som nu, og aldrig har mulighederne for at få indflydelse på andre end blot
danskernes liv været så store som nu. Ved samme lejlighed er det imidlertid
umuligt ikke at høre klangen af diverse negative ord og realiteter. For trods
de mange muligheder er det oplagt at bruge et par timers sommerfilosoferen
over, hvilken konsekvenser globaliseringen indtil nu har medført.”17

Ideologisk periode – dobbeltstrategi (1972-82)

I 1970’erne udmærker DSU sig ved af føre en mere indirekte ideologisk virk-
somhed. I 1972 blev der vedtaget et politisk manifest, og i 1976 blev der til-
føjet et afsnit om DSU’s placering i arbejderbevægelsen. 

For at denne formulerede ideologiske platform ikke skulle forblive på det
teoretiske plan, blev den suppleret med en dobbeltstrategi – at gå på to ben
som det hedder i dag. Denne dobbeltstrategi understregede, at det var DSU’s
opgave dels at påvirke ungdommen, dels at holde Socialdemokratiet fast på
principperne i arbejdet for den demokratiske socialisme.

Den ideologiske linje fokuserede på, hvorledes det kapitalistiske samfund
fungerede, og hvad der kunne ændres. Et andet eksempel er lederen efter ka-
tastrofevalget i 1973:
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“Gennem de reformer Socialdemokratiet de sidste 50 år har gennemført, har
det danske samfund udviklet sig med stadig større velfærd. Det væsentligste
middel, der har været benyttet, er den offentlige sektor som en omfordeling-
scentral af goder. Dette er sket, uden at der er foretaget afgørende indgreb i
selve samfundets økonomiske fundament. Vi står derfor i en situation i dag,
hvor vi har et liberalistisk samfundssystem med en meget omfattende offent-
lig sektor. Dette er i sig selv et paradoks og kan ikke undgå at medføre kon-
flikter, som giver grobund for Glistrupismen.”18

Det betød mange aktiviteter omkring Økonomisk Demokrati (ØD) og valg-
kampskampagner, hvor SOC mere aktivt blev brugt til at videreformidle
DSU’s politik. Der var desuden flere kritiske artikler om partiets arbejde i
Folketinget – som følge af den formulerede dobbeltstrategi.

Modstand mod SV-regeringen 1978-79 gav grundlag for både kritiske og
satiriske artikler og ledere, som det kan ses på forsiden af SOC 1978, nr. 5,
hvor der vises en gammel Socialdemokratisk valgplakat med tilføjelsen
“BØNDER”.

Det var ikke den rigtige vej til socialismen at indgå samarbejde med bøn-
derne (partiet Venstre), mente DSU. Det kom bag på Anker Jørgensen, at
der var så stor modstand mod SV-samarbejdet.19 DSU’s intentioner om at
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holde Socialdemokratiet fast på at arbejde for en demokratisk socialisme lyk-
kedes ved at modarbejde samarbejdet med partiet Venstre.

Op til kongressen i 1982 gav amtsformanden i Sønderjylland en opsang
til hele arbejderbevægelsen og skriver:

“Socialdemokratiet har igennem regeringsansvaret administreret det kapitali-
stiske samfunds krise. Den socialdemokratiske regeringspolitik har været
bygget på at vedligeholde produktionsapparatet i så god stand som muligt
under de givne vilkår. Visionerne, den reformistiske strategi, har ikke præget
regeringens politik, og det har medført den nuværende krise… Krisepolitik-
ken har medført den faretruende udvikling, at vor bevægelse er blevet en re-
visionistisk bevægelse i stedet. Her mener jeg, at DSU ikke har formået at
fastholde Socialdemokratiet og vel også fagbevægelsen på den reformistiske
og socialistiske vej.”20

DSU gennemgik samtidig en organisatorisk afklaring i perioden. Studenter-
organisationen Frit Forum blev efter en overgangsperiode på to år en integreret
del af DSU i 1975. Det faglige arbejde gennemgik en grundlæggende struk-
turændring, efter at kommunisterne havde overtaget Faglig Ungdom og LLO.

Der var opstået en mindre konflikt med Dansk Ungdoms Fællesråd i 1969,
som førte til, at DSU meldte sig ud og efterfølgende kritiserede DUF’s be-
handling af de faglige organisationsforhold. DSU blev genindmeldt i 1975,
og har siden leveret flere formænd og generalsekretærer til DUF, som fungerer
i en balance mellem spejderbevægelsen, partiernes ungdomsorganisationer og
andre interesseorganisationer med unge medlemmer.

Ungdomsarbejdsløshed (1973-92)

Energikrisen førte til stigende ungdomsarbejdsløshed, som fortsatte op gen-
nem 1980’erne. DSU forsøgte at afhjælpe forholdene for de unge og give dem
bedre vilkår og økonomi. Dette arbejde foregik gennem oprettelsen af Arbej-
derbevægelsens Ungdomsbeskæftigelsesudvalg i 1980 med en sekretær ansat
i DSU. I 1981 udkom et temanummer af SOC, hvor der står:

“300.000 arbejdsløse er ikke en fiktion, men måske morgendagens realitet.
Det er samtidigt dommen over en fejlslagen økonomisk politik. Alle taler
om, at arbejdsløsheden og i særdeleshed ungdomsarbejdsløsheden er vores
største problem, men kun få går skridtet videre og gør noget gennem at
skaffe arbejdspladser.”21
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Tidens løsning var beskæftigelsesprojekter, som kommunerne stod for – ikke
altid med held, fordi “kommunen sjofler unge arbejdsløse”.22

De unges situation kunne i 1980’erne sammenlignes med 1930’erne. Hel-
digvis var velstanden i samfundet generelt steget, så de unge ikke sultede, men
psykisk nedbrydning og håbløshed var den samme som dengang. Proble-
merne startede under Anker Jørgensen (der opgav regeringsmagten pga. den
økonomiske situation i 1982), men blev forværret under Schlütter i resten af
1980’erne. DSU rettede skytset mod Bertel Haarder, der var undervisnings-
minister (1982-1993).23

I 1985 blev det i SOC satirisk foreslået, at den bedste løsning på de 75.000

DSU 1960-90 89



unge arbejdsløse ville være nedfrysning.24 Der er en enkelt artikel, som peger
på, at problemet også er fagbevægelsens, fordi den primært fokuserer på dem,
som er i arbejde.25

Situationen med omkring 20 % arbejdsløse unge gav også problemer i det
sociale system – mange hang fast i enten dagpenge eller kontanthjælp. Noget
skulle der gøres for at forhindre en sortering for livet. DSU-projektet “Dansk
råstof” var et såkaldt revalideringsprojekt, der skulle sætte unge ledige i gang
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igen. I et interview i 1990 udtalte projektlederen af Dansk Råstof, at det
direkte er en forbrydelse, at Danmark har så mange arbejdsløse: “Den opsplit-
ning, der sker ved at samfundet dumper mange unge ned i den sociale affalds-
spand, vil inden kort tid ramme samfundet selv.” 26

Kulturperiode – ungdomsblad, musik og film (1981-89)

Begrundelsen for at kalde 1980’erne for en kulturperiode i DSU er, at der
var stor opmærksomhed på tidens kulturformidlere: TV, radio, bøger, musi-
koplevelser og grammofonplader. Bladet blev også diskuteret indgående, og
formål/layout blev ændret flere gange i perioden. Navnet blev ændret fra SOC
til Rødt & Rimeligt, og fire år senere til DSU’eren. 

I slutningen af 1970’erne, mens den ideologiske periode klingede ud, op-
stod ideen om, at SOC skulle være et ungdomsblad, så DSU’s politik og me-
ninger kom ud til en bredere kreds af ungdommen. Efter kongressen i 1980,
hvor bladet blev diskuteret, fik ideen ben at gå på. Det blev fremhævet, at
pjecer i tre farver var fint, men at det ikke hjalp meget, hvis de kun blev set
af de frelste DSU’ere selv. “Et nyt socialistisk ungdomsblad kan konkurrere med
de underlødige ungdomsblade Fremad (DKU’s blad), Ung RAP, Vi unge, osv.” 27

Det nye ungdomsblad udkom i A4-format, og havde en anderledes prio-
ritering af stoffet, med film-28 og flere boganmeldelser, omtale af lokalernsyn
og nye musikplader.29

DSU var i samme periode med til at starte det første kooperative pladesel-
skab ‘Rosen’.

Konstruktionen omkring ungdomsbladet krævede dog ekstra økonomiske
midler – 200.000 kr. Derfor blev der opfordret til bidrag gennem viste “Kære
læser”:

I løbet af 1982 blev redaktionen fornyet, og et endnu mere kommercielt ung-
domsblad skulle produceres:

“Bladet skulle distribueres gennem kiosker, og DSU’s medlemmer skulle
abonnere for at få bladet. Samtidigt skulle DSU’s interne blad DSU-NYT
distribueres som medlemsblad. Redaktionens holdning var, at bladet først
og fremmest var politisk information til de unge i og udenfor DSU, der ikke
havde den tætte kontakt til DSU’s organisationsapparat, men som i stedet
kunne blive politisk skolet, og forhåbentlig aktive, ved at læse bladet.” (SOC
1982 nr. 7)

Dette forslag faldt i DSU’s hovedbestyrelse med stemmerne 22 – 17.30 Ung-
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domsbladet SOC i A4-format stoppede efter nr. 2 i 1983. Men ambitionen
om større kontakt til alle unge via et “SOC Arbejderbevægelsens ungdoms-
blad” forsvandt ikke, før bladet tog navneforandring i sommeren 1986, hvor
Mogens Jensen var blevet redaktør. Situationen med de forskellige blade i
DSU gav dog grundlag for et indlæg om, at det var et upassende “informa-
tions- og debat-system, der koster så mange penge.” 31

Holdningen til reklamer i ernsynet var også klar: det var der ingen grund
til.32 DSU’s holdning til spørgsmålet om, hvorvidt der skulle være flere kanaler
på TV, var lige så klar: Det var fint, at DR havde monopol.33

Denne anden kulturperiode afstedkom også et afgørende fremstød i DSU’s
plakatkunst. Anker som James Bond plakaten blev en stor succes i valgkam-
pen 1987. Vist er en senere plakat fra 1990 ‘erne.

Ved slutningen af den anden kulturperiode fik bladet i 1988 en ny redak-
tion med Henrik Sass Larsen som redaktør. Det gav nogle enkelte negative
kommentarer.34 Blandt andre Christel Schaldemose mente, at bladet var “ud-
arbejdet af kulturudvalget” og manglede politisk debat.

De forskellige forsøg på fornyelse af målgruppen slutter med følgende tekst
i beretningen til DSU’s 1990-kongres: 
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“Den bærende ide i Rødt & Rimeligt var, at bladet skulle være et åbent og
udadvendt magasin, der kunne tiltrække andre læsere end DSU’ere. Virkelig-
heden har imidlertid vist, at det har været umuligt. Dels fordi bladet rent
faktisk kun blev læst af DSU’ere, dels fordi det ressourcemæssigt har været
umuligt for DSU at lave et decideret ungdomsmagasin. Det har vi taget den
fulde konsekvens af. Bladet er omlagt til udelukkende at være et medlems-
blad for DSU. Den overordnede målsætning har været: - At styrke den in-
terne debat, – At styrke den politiske debat i DSU. For at opfylde dette mål
er det besluttet, at bladet skal komme ti gange om året. Økonomien i projek-
tet er søgt sikret ved at neddrosle udgifterne til farve, layout, trykning, m.v.”

Perspektiv

Helt overordnet kan det opsummeres om perioden 1960-90, at DSU i slut-
ningen af 1950’erne var en stivnet organisation, der levede på fortidens stor-
hed. Det krævede flere års omstilling at ændre på det. Udfordringen blev især
større, da der kom nye strømninger blandt de unge i 1960’erne, der også
skulle indarbejdes i DSU. Samtidigt skulle DSU holde fast på sit traditionelle
engagement i international politik, kontakt til de faglige unge og ideologiske
grundholdninger.

Nye økonomiske forhold gjorde i 1970’erne DSU-apparatet mere fleksibelt
og omstillingsparat. Der blev derfor gennem 1980’erne ført flere kampe mod
såvel højrefløjen som venstrefløjen. I samme periode blev der afprøvet for-
skellige kommunikationsformer, herunder et særligt ungdomsblad. Det gav
økonomiske og organisatoriske udfordringer undervejs, som gav bladet en
ustabil periode, der på det økonomiske område fortsatte ind i begyndelsen af
1990’erne.

En DSU’ers gennemsnitlige levetid i organisationen er vel anslået omkring
fem år, og for valgte medlemmer på centrale poster og ansatte er den op til
10 år. Det er ikke lang tid, og især ikke i en persons livsperiode, hvor der sam-
tidigt sker en personlig udvikling. DSU er derfor et skib, der ikke er let at
styre. Det betyder også, at de artikler, som er refererede, skal vurderes i tidens
kontekst og skribenterne har sikkert ændret mening mange gange siden hen.
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Den viste tegning er fra DSU’eren 1998, nr. 7 – et mesterværk, der siger overraskende meget om
vilkårene for politiske diskussioner (Anders Brønseruds egen version af Steen og Stoffer).
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